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แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

หน่วยงาน :  ส านักการระบายน  า 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 1 ชื่อตัวชี วัด :  ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายศิวัฒน์  ศรีเพ็ชรพันธุ์ 

ต าแหน่ง :  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ :  091 235 6783 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 20 40 60 80 100 

 
 

ผลการด าเนินงาน : ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 30)  และส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70) 
 

ส่วนที่  1   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (ร้อยละ 30)     
 

องค์ประกอบ ร้อยละ ผลงาน รายละเอียดผลการด าเนินการ  
1. การวางแผน 
  

14 ร้อยละ 14 ด าเนินการตามคู่มือประเมินผล 

2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
  

6 ร้อยละ 6 ด าเนินการตามคู่มือประเมินผล 

3. การติดตามและประเมินผล 
      

10 ร้อยละ 10 ด าเนินการตามคู่มือประเมินผล 

 

 
ผลการประเมิน :  (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลบันทึก) 
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การวางแผน   
2. การแปลงแผนไปสู่กาปฏิบัติ        

3. การติดตามและประเมินผล   

รวม   
 

 
 



  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  (ร้อยละ 70)  
 

สรุปผลการด าเนินงานตัวชี วัดในมิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
 

 ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวชี วัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)

(3)
× 100 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

1 ความสามารถระบายน  าท่วมขังในถนนสายหลัก
กรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 (ผลลัพธ์) 

210 นาที 210 นาที  5  

2 ความสามารถระบายน  าท่วมขังในถนนสายหลัก
กรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
  - ร้อยละความส าเร็จของโครงการก่อสร้าง 
(ผลผลิต) 

100 95.75 95.76 5  

3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน  าของ
กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก 
  - ร้อยละความส าเร็จของโครงการก่อสร้าง 
(ผลผลิต) 

100 92.17 92.17 5  

4 
 

ร้อยละของการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ดูดล้าง
ท่อระบายน  าตามที่หน่วยงานร้องขอ 

- -  5  



  

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวชี วัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)

(3)
× 100 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

5 
 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการของคลองที่ได้รับ
การฟ้ืนฟูให้สามารถรองรับและระบายน  า 
(ผลผลิต) 

100 84.62 84.62 5  

6 
 

พื นที่ที่ได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟูให้สามารถเป็นแหล่ง
รองรับน  าหรือพื นที่ชะลอน  า (แก้มลิง) (ผลผลิต) 

100 49.25 49.25 5  

7 
 

ระดับความส าเร็จของโครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน  า (ผลผลิต) 

100 79.66 79.66 5  

8 ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารบังคับน  า (ผลผลิต) 

100 85.46 85.46 5  

9 ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างประตูระบาย
น  าและประตูเรือสัญจร (ผลผลิต) 

100 39.52 39.52 5  

10 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการท านบกั น
น  าตามแนวคลอง (ผลผลิต) 

100 98 98 5  

11 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเดินระบบ
อุโมงค์ระบายน  า (ผลผลิต) 

100 98.15 98.15 5  

12 ร้อยละของการสนับสนุนและให้บริการเครื่องจักร
เพ่ือการระบายน  า (ผลลัพธ์) 

100 100 100 5  

13 ร้อยละความส าเร็จของโครงการก่อสร้างแนว
ป้องกันน  าท่วมริมคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันน  าหลากและน  าหนุน (ผลผลิต) 

100 91.49 91.49 5  



  

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวชี วัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)

(3)
× 100 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

14 ร้อยละความส าเร็จในการก่อสร้างแนวป้องกันน  า
ท่วมริมแม่น  าเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน  า
หลากและน  าหนุนของพื นที่ (ผลผลิต) 

100 79.41 79.41 5  

15 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศูนย์ควบคุม
ระบบป้องกันน  าท่วมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 

100 100 100 5  

16 ร้อยละความส าเร็จของการบ ารุงรักษาศูนย์
ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วมกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) 

90 101.72 113.02 5  

17 ร้อยละของน  าเสียชุมชนที่ผ่านการบ าบัดก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน  าธรรมชาติ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 45.19 100.42 5  

18 ร้อยละของปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน  าเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน  าเทียบกับขีดความสามารถที่
ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 75.63*
(ส.ค60) 

116.35 5  

19 ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจน
ละลายน  า (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 72.7 121.16 5  

20 ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ≤ 15.0 
มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 70.3 175.75 5  

21 ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน  า
เบื องต้นตามที่ได้รับการร้องเรียน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 142.85 5  



  

(1) 
ล าดับที่ 

(2) 
ตัวชี วัด 

(3) 
เป้าหมาย 

(4) 
ผลการด าเนินงาน 

(5) 
ร้อยละความส าเร็จ 

(4)

(3)
× 100 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนนที่ได ้

22 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่
แหล่งน  าผิวดินในพื นที่ ให้บริการบ าบัดน  าเสีย
ลดลง 

ไม่เกิน 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

    8.98 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

111.35 5  

23 ร้อยละของน  าที่ผ่านการบ าบัดถูกน ากลับมาใช้
ประโยชน์  

ร้อยละ 6.2 ร้อยละ 6.2       100 5  

24 ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน  าเสียที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

12,150 ลบ.ม./ปี   12,504 ลบ.ม./ปี 102.9 5  

25 จ านวนโรงควบคุมคุณภาพน  าที่มีการน าผล
การศึกษาด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบบ าบัดน  า
เสียชุมชนไปประยุกต์ใช้ 

1 แห่ง 1 แห่ง 100 5  

26 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 8 ส านักงานเขต 
8 ชุมชน  

8 โรงเรียน 

13 ส านักงานเขต 
8 ชุมชน  

33 โรงเรียน 

225 5  

27 ที่ดินชายเลนฝั่งทะเลเพ่ิมขึ น - 10.00  5  

รวมคะแนน  

 

  

     รวมตัวชี วัดทั งสิ นจ านวน.....27......ตัว   ได้คะแนน .................... คะแนน   



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ความสามารถระบายน  าท่วม
ขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 
100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
(ผลลัพธ์) 

210 นาที 210 นาที 1. โครงการปรับปรุงท่อระบายน  าในถนน

สายหลัก   

    1.1 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน  าถนนรัชดาภิเษกบริเวณทาง
แยกถนนลาดพร้าวถึงคลองน  าแก้ว 
    1.2 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า บริเวณถนนสุขุมวิทจาก
ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
    1.3 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ถนนสุขุมวิท 21 
    1.4 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอย
สวัสด ี
    1.5 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 39 

  



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

    1.6 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 63 
    1.7 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 4 
    1.8 *โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 14 
    1.9 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  าเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ถนนทรงสวัสดิ์ถนนเยาวราชและ
ถนนเจริญกรุง 
  1.10 งานปรับปรุงบ่อสูบน  า
เพชรบุรีตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย 
   1.11 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  าเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 
  1.12 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  าเพ่ือแก้ไขปัญหา น  าท่วม
ถนนพหลโยธิน บริเวณแยก
เกษตรศาสตร์ 



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  1.13 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  าเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู 
  1.14 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน  าถนนฉิมพลี-ทุ่งมังกร 
  1.15 งานปรับปรุงระบบระบายน  า
ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 
  1.16 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน  าถนน
รัชดาภิเษก ตอนลงคลองห้วยขวาง (ฝั่ง
ทิศเหนือ) 
  1.17 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน  าถนนศรีนครินทร์จากจุดที่
ก าหนดลงคลองเคล็ด 
  1.18 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน  าถนน
งามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน 
  1.19 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน  าจากถนนบางบอน 1 จาก
คลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน 
  1.20 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
คลองลาดยาว จากถนนก าแพงเพชร 6 
ถึงคลองเปรมประชากร 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
..................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ความสามารถระบายน  าท่วม
ขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 
100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
  - ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการก่อสร้าง (ผลผลิต) 

100 95.75 1. โครงการปรับปรุงท่อระบายน  าในถนนสาย

หลัก   

    1.1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน  า
ถนนรัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนน
ลาดพร้าวถึงคลองน  าแก้ว 

    1.2 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า บริเวณถนนสุขุมวิทจาก
ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
    1.3 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ถนนสุขุมวิท 21 
    1.4 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอย
สวัสด ี
    1.5 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 39 

  



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

    1.6 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 63 
    1.7 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 4 
    1.8 *โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า เพื่อแก้ไขปัญหาน  าท่วม
บริเวณซอยสุขุมวิท 14 
     1.9 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  าเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ถนนทรงสวัสดิ์ถนนเยาวราชและ
ถนนเจริญกรุง 
  1.10 งานปรับปรุงบ่อสูบน  า
เพชรบุรีตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย 
   1.11 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น  าเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วมถนนศรี
อยุธยา และถนนพระรามที่ 6 
  1.12 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  าเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ถนนพหลโยธิน บริเวณแยก
เกษตรศาสตร์ 



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  1.13 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  าเพ่ือแก้ไขปัญหาน  าท่วม
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู 
  1.14 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน  าถนนฉิมพลี-ทุ่งมังกร 
  1.15 งานปรับปรุงระบบระบายน  า
ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 
  1.16 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน  า
ถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองห้วย
ขวาง (ฝั่งทิศเหนือ) 
  1.17 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน  าถนนศรีนครินทร์จากจุดที่
ก าหนดลงคลองเคล็ด 
  1.18 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน  าถนน
งามวงศ์วาน ตอนลงคลองบางเขน 
  1.19 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน  าจากถนนบางบอน 1 จาก
คลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน 
  1.20 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
คลองลาดยาว จากถนนก าแพงเพชร 6 
ถึงคลองเปรมประชากร 
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ระบายน  าของ
กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก 
  - ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการก่อสร้าง (ผลผลิต) 

100 92.17 1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน  าล า
รางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม 
2.โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า
คลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม 
3.โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า
คลองเสือน้อย 
4.โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า
บึงกุ่มเหนือระยะที่ 2 
5.โครงการปรับปรุงระบบระบายน  า
คลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น 
(ครั งที่2) 
6.โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า
คลองแยกคลองบึงบ้านม้า 
7.โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองข้างซอยอ่อนนุช 70 จาก
บริเวณคลองหนองบอนถึงถนน  
อ่อนนุช 

  



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

8.โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล.
คลองบางบัวบริเวณชุมชนคลองบาง
บัวจากเข่ือนเดิมถึงจุดที่ก าหนดให้ 
9.โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 
(สมอยึดด้านหลัง) คลองพลับพลา
บริเวณสถานีต ารวจนครบาลวัง
ทองหลางและแฟลตต ารวจ 
10.โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 
(ดาดท้องคลอง) คูนายกิมสาย 3 
จากประตูระบายน  าคลองเปรม
ประชากรถึงคูน  านาวง 
11.โครงการก่อสร้างเข่ือน (สมอยึด
ด้านหลัง) คลองหัวหมากจาก ถนน
กรุงเทพกรีฑาถึงจุดที่ก าหนดให้ไป
ทางถนนกรุงเทพชลบุรีสายใหม่ 
12.โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 
(สมอยึดหลัง) คลองเปรมประชากร
จากเข่ือนเดิมบริเวณวัดเสมียนนารี
ถึงคลองบางเขน 
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละของการจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ดูดล้างท่อระบายน  า
ตามที่หน่วยงานร้องขอ 

- -    
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการของคลองที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟูให้สามารถรองรับและ
ระบายน  า (ผลผลิต) 

100 84.62 1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอ
ยึดด้านหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์จาก
ประตูระบายน  ากระทุ่มเสือปลาถึง
บริเวณคลองขุนสกล 
2.โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. และ
ประตูระบายน  าคลองลาดพร้าว 
คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง 
และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อน
เดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-
รามค าแหงไปทางประตูระบายน  า
คลองสองสายใต้ 
3.โครงการปรับปรุงคลองสามเสน
จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่ก าหนดให้
ไปทางถนนพระรามที่ 6 
4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
พร้อมทางเดินคลองแสนแสบจาก
บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ถึงบริเวณ
ประตูระบายน  ามีนบุรี 

  



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. โครงการก่อสร้างทางเดินและทาง
รถจักรยานริมคลองแสนแสบจากซอย
สุขุมวิท 39 ถึงบริเวณสะพานอโศก   
6. โครงการก่อสร้างทางเดินและทาง
รถจักรยานริมคลองแสนแสบบริเวณ
ซอยทองหล่อถึงบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
7. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ
บริเวณประตูระบายน  าหนองจอกถึง
สุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต
จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลอง 
หลวงแพ่ง   
8. โครงการก่อสร้างทางเดินและทาง
รถจักรยานริมคลองแสนแสบบริเวณ
ซอยรามค าแหง 29 ถึงประตูระบาย
น  าคลองตัน   
9. โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจแนว
เขตคลองสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

พื นที่ที่ได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟูให้
สามารถเป็นแหล่งรองรับน  าหรือ
พื นที่ชะลอน  า (แก้มลิง) (ผลผลิต) 

100 49.25 1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
พื นที่ชะลอน  า 
    1.1 โครงการก่อสร้างแก้มลิง
หมู่บ้านและ ระบบระบายน  าถนน
รามค าแหง 
    1.2 โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวน
น  าเสรีไทยช่วงคลองระหัสถึงคลองครุ 
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ระดับความส าเร็จของ
โครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน  า (ผลผลิต) 

100 79.66 1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน  า
ใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าว
ถึงแม่น  าเจ้าพระยา 
2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน  า
จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น  า
เจ้าพระยา 
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน  าจากบึงหนองบอนลงสู่
แม่น  าเจ้าพระยา 
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
จัดท ารายละเอียดรายการประมาณ
ราคาและเอกสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน  า
คลองเปรมประชากรจากคลองบาง
บัวลงสู่แม่น  าเจ้าพระยา 
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............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
บังคับน  า (ผลผลิต) 

100 85.46 1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารบังคับน  า 
  1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน  าคลองพระยาราชมนตรี 
  1.2 โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีสูบน  าคลองจิต
มิตรมหาดไทย 
  1.3 โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน  า
แนวถนนรามค าแหง(สถานีสูบบน  า
คลองโต๊ะยอและสถานีสูบน  าคลอง
จิกกานดา)  
  1.4 โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันน  าทะเล
หนุนของสถานีสูบน  าคลองสนามชัย 
  1.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน  าคลองวัดไทรและสถานี
สูบน  าคลองช่องนนทรี 

  



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

   1.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะสถานีสูบน  าพระโขนง 
   1.7 โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานีสูบน  ากรุงเกษม 
   1.8 ปรับปรุงระบบระบายน  า
สถานีสูบน  าคลองลูกวัว 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
..................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................... 
 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ก่อสร้างประตูระบายน  าและ
ประตูเรือสัญจร (ผลผลิต) 

100 39.52 1. โครงการก่อสร้างประตูระบายน  า
และประตูเรือ สัญจรคลองแสนแสบ
ตอนคลองบางชัน 
2. โครงการก่อสร้างประตูระบายน  า
คลองสองสายใต้ 

  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
..................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................... 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการท านบกั นน  าตาม
แนวคลอง (ผลผลิต) 

100 98 1. โครงการปรับปรุงท านบกั นน  าตาม
แนวคลองแยกคลองหลวงแพ่ง 
2. โครงการปรับปรุงท านบกั นน  าตาม
แนวคลองแยกคลองนครเนื่องเขต 

  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
..................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................... 

 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการเดินระบบอุโมงค์
ระบายน  า (ผลผลิต) 

100 98.15 1. โครงการเดินระบบ บ ารุงรักษา 
และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน  า
จากบึงมักกะสันลงสู่แม่น  าเจ้าพระยา 
(ระยะที่ 2) 

  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
..................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................... 
 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละของการสนับสนุนและ
ให้บริการเครื่องจักรเพ่ือการ
ระบายน  า (ผลลัพธ์) 

100 100 1. การติดตั งและตรวจสอบเครื่องสูบ
น  าและเครื่องผลักดันน  าตามแผนการ
ติดตั งและตรวจสอบประจ าปี 
2. การสนับสนุนเครื่องสูบน  าแก่
ส านักงานเขต 
3. การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องสูบ
น  า เครื่องผลักดันน  าและ
เครื่องจักรกล 
4. โครงการจัดหาเครื่องสูบน  าแบบเคลื่อนที่
ขับด้วยระบบไฮโดรลิคขนาด 30 นิ ว 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
..................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  

ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
น  าท่วมริมคลองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันน  า
หลากและน  าหนุน (ผลผลิต) 

100 91.49 1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
พระโขนงช่วงสถานีสูบน  าพระโขนงถึง
ถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะที่ 2 
2. โครงการแก้ไขปัญหาน  าท่วมถนน
ศรีนครินทร์ 
   2.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
(สมอยึดด้านหลัง) คลองเคล็ดจาก
เขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึง
คลองบางนา 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
..................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  

ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ก่อสร้างแนวป้องกันน  าท่วมริม
แม่น  าเจ้าพระยาเพ่ือรองรับ
ปริมาณน  าหลากและน  าหนุน
ของพื นที่ (ผลผลิต) 

100 79.41 1. โครงการก่อสร้างและเสริมความ
แข็งแรงแนวป้องกันน  าท่วมริมแม่น  า
เจ้าพระยาสูงถึงระดับ +3.000 ม.รทก. 
(ณ สะพานพุทธฯ) 
   1.1 งานปรับปรุงแนวป้องกันน  า
ท่วมริมแม่น  าเจ้าพระยาบริเวณซอย
ราษฎร์บูรณะ 3 
  1.2 โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
น  าท่วมริมแม่น  าเจ้าพระยาช่วง
บริเวณร้านอาหารวัดระฆังทอง ถึง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
  1.3 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
และป้องกันการกัดเซาะคลองพระ
โขนงช่วงจากสถานีสูบน  าพระโขนง
ถึงถนนทางรถไฟสายเก่า 
  1.4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
แนวป้องกันน  าท่วมริมแม่น  า
เจ้าพระยา บริเวณส านักเทศกิจถึง
ชุมชนวัดกัลยาณมิตร 

  



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. โครงการสร้างและเสริมแนว
ป้องกันน  าท่วมตามแนวคลอง
บางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์สูง
ถึงระดับ +3.000 ม.รทก. 
   2.1 โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
น  าท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วง
คลองน  าตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ 
(ครั งที่ 2) 
  2.2 โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน 
น  าท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ช่วงซอย
สวนผัก 4 ถึงสะพานจงถนอม 
  2.3 งานก่อสร้างแนวป้องกันน  า
ท่วมริมคลองชักพระบริเวณปาก
คลองวัดเจ้าอาม 
  2.4 โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน
น  าท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วง
หมู่บ้านพันธ์ศักดิ์ถึงวัดสุวรรณคีรีและ
ปากคลองบางขุนนนท์ 

 

 

 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
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.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
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รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  

ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาศูนย์ควบคุมระบบ
ป้องกันน  าท่วม
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 

100 100 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์
ควบคุมระบบป้องกันน  าท่วม
กรุงเทพมหานคร 

  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
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ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
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............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
......................................................................... ............................................................................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................  

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  

ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
บ ารุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบ
ป้องกันน  าท่วม
กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 

90 113.02 1. โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ควบคุม
ระบบป้องกัน น  าท่วม
กรุงเทพมหานคร 
 2. โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล
ส านักการระบายน  า 

  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
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............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
..................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .................................................................................................................. .......................................... 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  

ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ร้อยละของน  าเสียชุมชนที่ผ่าน
การบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน  าธรรมชาติ (ผลลัพธ์) 

45 207.4 1. โครงการบ าบัดน  าเสียมีนบุรี 
    - โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
น  าเสียและระบบบ าบัดน  าเสียมีนบุรี 
    - โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุม
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย
และระบบบ าบัดน  าเสียมีนบุรี 
2. โครงการบ าบัดน  าเสียธนบุรี 
    - โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจ
และออกแบบระบบรวบรวมน  าเสีย
และระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี 
3. โครงการบ าบัดน  าเสียบึงหนองบอน 
4. โครงการบ าบัดน  าเสียคลองเตย 

  

 

 

 

 

 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................  
หลักฐานอ้างอิง 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................ 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. .......................................................................................................... .................................................. 
 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. ร้อยละของน  าเสียชุมชน
ที่ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน  าธรรมชาติ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 45  ร้อยละ45.19 1. โครงการบ าบัดน  าเสียมีนบุรี 
    - โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสียและ
ระบบบ าบัดน  าเสียมีนบุรี 
    - โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน  าเสียและระบบบ าบัดน  าเสียมีนบุรี 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (ลงทุน)  
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
2. โครงการบ าบัดน  าเสียธนบุรี 
    - โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบ
ระบบรวบรวมน  าเสียและระบบบ าบัดน  าเสียธนบุรี 
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
3. โครงการบ าบัดน  าเสียบึงหนองบอน 
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
4. โครงการบ าบัดน  าเสียคลองเตย 
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ลงทุน) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 

1. ได้ขอยกเลิกโครงการบ าบัดน  า
เสียมีนบุรี ที่ได้รับงบประมาณปี 
2547-2559 และของบด าเนิน
โครงการใหม่ โดยได้รับงบปี 2561-
2563 
2. งานศึกษาความเหมาะสมแล้ว
เสร็จอยู่ระหว่างออกแบบ
รายละเอียด 
งบประมาณ 87.49 ล้านบาท 
- หยุดสัญญาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2557 เนื่องจากมี ปัญหาอุปสรรค 
ทางเข้าออกโครงการกรณีก่อสร้าง 
3. ไม่ได้รับงบประมาณ 
4. ไม่ได้รับงบประมาณ 
อยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือให้
เอกชนร่วมทุน 

 

 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายน  าประปาในพื นที่กรุงเทพมหานครลดลง 

ปัญหา อุปสรรค 

ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 

1. หนังสือขออนุมัติโครงการ/สัญญาจ้าง/หนังสือตรวจรับงาน 

2. รายละเอียดโครงการ/แผนการด าเนินงาน 

3. หนังสือรายงานผลตัวชี วัดและผลการด าเนินงานโครงการที่สนับสนุนตัวชี วัดต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

4. เอกสารแสดงข้อมูลปริมาณน  าเสีย (การใช/น  าประปา) ในเขต กทม.  

5. เอกสารแสดงขีดความสามารถในการบ าบัดน  าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน  าที่เปิดให้บริการปัจจุบัน ขนาดใหญ่ 8 แห่ง + ขนาดชุมชน 12 แห่ง  

6. เอกสารแสดงข้อมูลปริมาณน  าเสียเขhาระบบจริงของโรงควบคุมคุณภาพน  าที่เปิดให้บริการปัจจุบันขนาดใหญ. 8 แห.ง + ขนาดชุมชน 12 แห่ง ในรอบ 1 ปี (ต.ค. 59- ก.ย.60)  

7. ภาพถ่ายการด าเนินงาน  

ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................   

............................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................ 

 

 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
 

โครงการที่สนับสนุน 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ร้อยละของปริมาณน  า
เสียที่เข้าระบบบ าบัดน  าเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน  า
เทียบกับขีดความสามารถที่
ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 65  ร้อยละ 75.63 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจ ออกแบบระบบ
รวบรวมน  าเสีย (เพ่ิมเติม) พื นที่ 
เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน  าดินแดง 
งบประมาณ 10,000,000 บาท (ลงทุน) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
2. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย (เพ่ิมเติม) พื นที่
เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน  าดินแดง 
งบประมาณ 320,000,000 บาท (ลงทุน) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
3. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน  าเสีย (เพ่ิมเติม)    
ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรง
ควบคุมคุณภาพน  าดินแดง 
งบประมาณ 75,600,000 บาท (ลงทุน) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
4. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน  ารัตนโกสินทร์ 
งบประมาณ 68,136,000 บาท (ลงทุน) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
 

1. อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาด าเนินโครงการ 
2. รอผลการส ารวจออกแบบของ
โครงการ ข้อ 1 
3. จัดท าแบบและรายการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ เป็นโครงการที่สภาพัฒน์ฯ 
ร่วมกับ กทม.เสนอแผนการบ าบัดน  า
เสียคลองแสนแสบในระยะยาวอย่าง
เป็นรูปธรรมเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
4. ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5. ความสามารถของระบบบ าบัดน  า
เสียรวม 1,135,600 ลบ.ม./วัน  
- ปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  า
เสียของ 8 โรงใหญ่ 862,351 ลบ.ม./
วัน 
- ปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  า
เสียของ 11 โรงเล็ก 13,790  ลบ.ม./วัน 

 



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
 

โครงการที่สนับสนุน 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

- คิดเป็นร้อย 77.15 ของระบบที่
ออกแบบไว้ 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

ระบบรวบรวมน  าเสียได้รับการซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 

ปัญหา อุปสรรค 

ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 

1. หนังสือขอเห็นขอบการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

2. ขอบเขตของงาน 

3. หนังสือขออนุมัติจ้าง 

ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

............................................................................................................................. ................................................................. ................................................................................   

............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3. ร้อยละของจุดตรวจวัดมี
ค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจน
ละลายน  า (DO) ≥ 2.0 
มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 72.7 1. แผนปฏิบัติการถ่ายเทน  าในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปีพ.ศ.2559–2560 (ส าหรับ DO ไม่น้อยกว่า 
2 มิลลิกรัม/ลิตร)  
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กองระบบอาคารบังคับน  า) 
2. งานขุดลอกคลอง (ส าหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 
มิลลิกรัม/ลิตร) (ไม่ใช้งบประมาณ) (กองระบบคลอง) 
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน  าคลองและแม่น  าเจ้าพระยา 
(ส าหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)                  
(ไม่ใช้งบประมาณ)  (สจน.) 

1. ด าเนินการถ่ายเทน  าในคลอง
ตามแผนปฏิบัติการถ่ายเทน  าในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. ด าเนินการขุดลอกคลอง จ านวน        
33 คลอง ความยาว 118.243  เมตร  
3. ด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าเพ่ือท า
การวิเคราะห์คุณภาพน  า 300 จุด 
ตั งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560 พบว่า ค่า DO ≥ 2.0 
มิลลิกรัม/ลิตรมีทั งหมด 218 จุด คิด
เป็นร้อยละ 72.7 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. การบริหารจัดการไหวเวียนน  าเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. ปริมาณน  าฝนมากช่วยในการเจือจางน  าคลอง 
3. การขุดคลองคลองตามแผนงานที่วางไว้ 

ปัญหา อุปสรรค 

 ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 

1. แผนปฏิบัติการถ่ายเทน  าในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปีพ.ศ.2559–2560 

2. แผนการขุดลอกคลอง 

3. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน  า 

ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................   

............................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................ 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. ร้อยละของจุดตรวจวัดมี
ค่าเฉลี่ยของค่าความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ≤ 
15.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 70.3 1. แผนปฏิบัติการถ่ายเทน  าในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2560 (ส าหรับ BOD ไม่
เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร) 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กองระบบอาคารบังคับน  า) 
2. งานขุดลอกคลอง (ส าหรับ BOD ไม่เกิน 15 
มิลลิกรัม/ลิตร) 
(ไม่ใช้งบประมาณ) (กองระบบคลอง) 
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน  าคลองและแม่น  า
เจ้าพระยา (ส าหรับ BOD ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/
ลิตร) (ไม่ใช้งบประมาณ) (สจน.) 

1. ด าเนินการถ่ายเทน  าในคลอง
ตามแผนปฏิบัติการถ่ายเทน  าในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. ด าเนินการขุดลอกคลอง จ านวน        
33 คลอง ความยาว 118.243  เมตร  
3. ด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าเพ่ือ
ท าการวิเคราะห์คุณภาพน  า 300 
จุด ตั งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2560 พบว่า ค่า 
BODไม่เกิน15 มิลลิกรัม/ลิตรมี
ทั งหมด 215 จุด คิดเป็นร้อยละ 
70.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. การบริหารจัดการไหวเวียนน  าเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2. ปริมาณน  าฝนมากช่วยในการเจือจางน  าคลอง 

3. การขุดคลองคลองตามแผนงานที่วางไว้ 
ปัญหา อุปสรรค 

 ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 

1. แผนปฏิบัติการถ่ายเทน  าในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปีพ.ศ.2559–2560 

2. แผนการขุดลอกคลอง 

3. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน  า 

ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................   

............................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................ 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. ร้อยละความส าเร็จในการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน  า
เบื องต้นตามที่ได้รับการ
ร้องเรียน (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 1. โครงการจัดตั งหน่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน  า 
(BEST Env.) 
     - โครงการจัดหารถยนต์สนับสนุนหน่วย
ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน  าเสียพร้อมดัดแปลงและ
ให้มีอุปกรณ์ประกอบงบประมาณ 20,791,000 บาท 
(ด าเนินการ) (ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
     - งานตรวจสอบมลพิษทางน  าภาคสนามตามที่
ได้รับการร้องเรียน 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 

- ตรวจรับรถสนับสนุนหน่วย
ปฏิบัติงานแก้ไขแก้ไขปัญหาน  าเสีย
พร้อมดัดแปลงและให้มีอุปกรณ์
ประกอบ 
- ออกปฏิบัติการตรวจสอบเรื่องที่
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน 
ตั งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
ตุลาคม 2560 ทั งหมด 26 เรื่อง 
ได้รับการแก้ไขทั งหมด 26 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 100  

 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเบื องต้น 
2. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
 ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง 

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 
 - 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานประจ า 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ 
BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน  า
ผิ วดิ น ใน พื นที่ ให้ บ ริ ก า ร
บ าบัดน  าเสียลดลง 
 

ไม่เกิน 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

8.98 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

1. โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรักษาและบริหาร
จัดการโรงควบคุมคุณภาพน  าหนองแขม-ทุ่งครุ 
ระยะที่ 3 
งบประมาณ 13,960,000 บาท (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
2. โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรักษาและจัดการ
บริหารโรงควบคุมคุณภาพน  าช่องนนทรี ระยะที่ 3 
งบประมาณ 82,400,000 บาท (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
3. โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรักษาและบริหาร
จัดการโรงควบคุมคุณภาพน  าจตุจักร ระยะที่ 3 
งบประมาณ 13,840,000 บาท (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
4. โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรักษาและบริหาร
จัดการโรงควบคุมคุณภาพน  าดินแดง ระยะที่ 3 
งบประมาณ 132,840,000 บาท (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
 

1. เก็บตัวอย่างน  าคลองเพ่ือการ
ตรวจสอบ BOD  
- โรงควบคุมคุณภาพน  าขนาดใหญ่  
8 แห่ง ใต้จุดปล่อยน  าระยะ 100 
เมตร ค่าเฉลี่ย 6.85 มิลลิกรัม/ลิตร 
- โรงควบคุมคุณภาพน  าขนาด
ชุมชน 11 แห่ง ณ จุดปล่อยน  าทิ ง 
ค่าเฉลี่ย 8.75 มิลลิกรัม/ลิตร 
- ระบบบ าบัดน  าเสียด้วยวิธี
ธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติ 2 แห่ง 
ณ จุดปล่อยน  าทิ ง ค่าเฉลี่ย 11.35 
มิลลิกรัม/ลิตร 
ค่าเฉลี่ยของทั ง 21 แห่ง ค่าเฉลี่ย 
8.98 มิลลิกรัม/ลิตร 
2. งานโครงการจ้างเดินระบบ
บ ารุงรักษาและบริหารจัดการโรง
ควบคุมคุณภาพน  าทั ง 6 แห่ง 
เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

 



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5 โครงการจ้างเดินระบบบ ารุงรักษาและบริหาร
จัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ 
งบประมาณ 13,000,000 บาท (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
6. งานเดินระบบบ าบัดน  าเสียและบ ารุงรักษาของโรง
ควบคุมคุณภาพน  ารัตนโกสินทร์ 
งบประมาณ 10,000,000 บาท (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
7. งานเดินระบบบ าบัดน  าเสียและบ ารุงรักษาของโรง
ควบคุมคุณภาพน  าสี่พระยา 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
8. งานเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย
และระบบรวบรวมน  าเสียของโรงควบคุมคุณภาพ
น  าขนาดเล็กที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ 
จ านวน 11 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน  าคลองจั่น 
ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง1 ทุ่งสองห้อง2 หัวหมาก     
ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ 
และห้วยขวาง 
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 

3. งานเดินระบบและบ ารุงรักษา
โรงควบคุมคุณภาพน  าที่ด าเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่ส านักการระบายน  า
เป็นลักษณะงานประจ า การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

9. งานเดินระบบบ าบัดน  าเสียแบบหมุนเวียนตาม
ธรรมชาติและระบบการใช้พืชน  าของสวนลุมพินี 
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
10. งานเดินระบบบ าบัดน  าเสียของ 
โรงควบคุมคุณภาพน  าพระราม 9 
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. เทคโนโลยีการบ าบัดน  าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน  าขนาดใหญ่มีสามารถบ าบัดน  าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย 

ปัญหา อุปสรรค 

ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 

1. รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน  า 

2. สัญญาจ้าง 

ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................   

............................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................ 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานประจ า 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ร้อยละของน  าที่ผ่านการ
บ าบัดถูกน ากลับมาใช้
ประโยชน์  

ร้อยละ 6.2 ร้อยละ 6.2 1. งานรวบรวมสถิติข้อมูลการน าน  าที่ผ่านการ
บ าบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน  ากลับมาใช้
ประโยชน์ 
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
 

ในช่วงปีงบประมาณ 2560 ได้มี
การน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดจาก
โรงควบคุมคุณภาพน  าของ
กรุงเทพมหานครมาใช้ประโยชน์
โดยส านักการระบายน  าได้
สนับสนุนน  าที่ผ่านการบ าบัดให้
หน่วยงานต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร ดังนี  
1. ส านักงานเขต จ านวน 39 เขต 
2. ส านักสิ่งแวดล้อม 
3. ส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
น  าที่ผ่านการบ าบัดน าไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น 
- การรดน  าต้นไม้ 
- กิจกรรมล้างท าความสะอาดพื น
ถนน ทางเท้า ตลาดเป็นต้น 
-  การดับเพลิง 

 

 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. น  าที่ผ่านการบ าบัดมีคุณภาพดีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกิจกรรม 

2. สามารถใช้น  าที่ผ่านการบ าบัดเป็นแหล่งน  าทางเลือกในช่วงฤดูแล้งมีปัญหาการขาดแคลนน  าในบางพื นที่ 

3. ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนนุให้มีการใช้ประโยชน์จากน  าที่ผ่านการบ าบัด 

ปัญหา อุปสรรค 

ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 

1. สถิติข้อมูลการน าน  าที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2560 

2. รายงานผลการใช้ในที่ผ่านการบ าบัดของส านักงานเขต 

ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... ......   

.......................................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................ 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานประจ า 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3. ปริมาณปุ๋ยหมักจาก
ตะกอนน  าเสียที่น ากลับมา
ใช้ประโยชน์ 

12,150  
ลบ.ม./ป ี

  12,504   
ลบ.ม./ป ี

1. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพตะกอน 
น  าเสีย 
    - ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาคุณภาพตะกอน
น  าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
    - รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจาก
ตะกอนน  าเสียเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงาน 
งบประมาณ 150,000 บาท (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
 

1. ในช่วงปีงบประมาณ 2560 ส านักการระบาย
น  าได้ท าการหมักตะกอนน  าเสียกับเศษวัชพืช
เป็นปุ๋ยหมักจากตะกอนน  าเสีย และได้แจกจ่าย
ให้หน่วยงานต่าง  ๆใช้เป็นวัสดุบ ารุงดิน ดังนี  
- 13 ส านักงานเขต คือ เขตบางบอน              
เขตบางแค เขตหนองแขม เขตทุ่งครุ             
เขตทวีวัฒนา เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน     
เขตภาษีเจริญ เขตคลองสาน                 
เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางคอแหลม               
เขตธนบุรี และเขตบางขุนเทียน 
- ส านักงานสวนสาฑารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม 
2. ด าเนินการศึกษาวิจัยต่อเนื่องจากปี 2559 ที่
ได้ทดลองผลิตอิฐจากตะกอนน  าเสีย ต่อยอด
ด้วยการน าผลการทดลองที่ดีที่สุดมาผลิตอิฐ
เพ่ือทดลองก่ออิฐดังกล่าวเป็นผนังห้องน  า ได้
ซื ออุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการด าเนินงานแล้ว 
และอยู่ระหว่างการผลิตก้อนอิฐจากตะกอนน  า
เสียให้มีปริมาณมากพอที่จะใช้ก่อผนังได้ 

 

 



  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

 1. ตะกอนน  าเสียเป็นพลอยได้ที่เกิดจากการบ าบัดน  าเสีย 

 2. ในตะกอนน  าเสียมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ปัญหา อุปสรรค 

ไม่สามารถท างานได้กรณีท่ีฝนตก น  าขัง เนื่องจากไม่มีลานตากตะกอนที่มีหลังคา 

หลักฐานอ้างอิง 

1. สถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน  าเสีย ประจ าปี 2560 

2. รายงานประจ าปี 2560 

 2. ภาพถ่ายการทดลองผลิตอิฐจากตะกอนน  าเสีย 

ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

................................................................................................................... ............................................................................................................................. ..............................   

.................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................ 



  

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานประจ า 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4. จ านวนโรง
ควบคุมคุณภาพน  า 
ที่มีการน าผล
การศึกษาด้านการ
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบบ าบัดน  าเสีย
ชุมชนไป
ประยุกต์ใช้ 

อย่างน้อยปีละ 
1 แห่ง 

1 แห่ง 1. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือบ าบัดน  าเสีย
ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ 
(ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
 

จากการศึกษาวิจัย สรุปผลได้ดังนี  
- ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 มีค่าการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกใกล้เคียงกัน คือเท่ากับ 7,482.92 และ 7,563.70 
ton CO2eq. ตามล าดับ  
-ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกเป็นทางตรงและ
ทางอ้อมในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 2,218.97 และ 5,344.73 
ton CO2eq. ตามล าดับ 
- ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมส่วนใหญ่มา
จากการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักร โดยเครื่อง lift station มีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด รองลงมาคือ เครื่องเติม
อากาศ (Aeration)  
- ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงส่วนใหญ่มา
จากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายในระบบบ าบัดน  า
เสียทั งในปี 2559 และ 2560 โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 
ซึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 2,125.04 และ 
2,202.07 ton CO2eq. ตามล าดับ 
 
 
 
 

 



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรท าการทดสอบหยุดการท างานของ Air Blower เมื่อ
น  าในสถานีสูบน  าเสียอยู่ในระดับต่ า เพื่อให้ใช้พลังงานเท่าที่
จ าเป็นอย่างเหมาะสม 
  2.  เดินปั๊มสูบน  าบ่อ Lift Station ให้เหมาะสมกับระดับน  า
โดยค านึงถึงการใช้ปริมาณไฟฟ้าต่ออัตราการสูบน  า 
3. ควรมีการทดสอบและท าการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
คุณภาพน  า ประสิทธิภาพของระบบ เมื่อหยุดสูบน  าเข้าระบบ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เพ่ือควบคุมระบบให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อไป 
4. ท าการเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในแต่ละเดือน เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในแต่ละส่วน 
    จากผลการวิจัยข้างต้นอบรมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของกรุงเทพมหานครถึงสภาพปัจจุบัน 
และแนวทางปรับปรุงเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และขั นตอนในการขอ Carbon Credit ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประขุม โรงควบคุมคุณภาพน  าดินแดง 
 
 
 



  

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

    และได้น าข้อเสนอแนะข้างต้นไปด าเนินการเพ่ือลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าต่อปริมาณน  าเสียเข้าสู่ระบบ โดยการรักษาระดับ
น  าภายในบ่อ lift Station ซึ่งด าเนินงานช่วงระหว่างฤดูร้อน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงตัวแปรของระดับน  าฝน โดยเก็บข้อมูลระหว่าง 
เดือยมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2560 สรุปผลได้ว่าการรักษา
ระดับน  าเสียให้อยู่ระดับสูงจะท าให้การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาระดับน  าเสียให้อยู่ใน
ระดับต่ า   

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

 มีการด าเนินการตามขอบเขตของงาน (TOR) ในสัญญาจ้างเดินระบบ บ ารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน  าหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 3 สัญญาเลขที่    
สนน. 87/2557  ผู้รับจ้าง บริษัท ยูทิลิตี  บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ ากัด โดยด าเนินการโดย  ดร.ทรงเกียรติ  ภัทรปัทมาวงศ์ อาจารย์ประจ าภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ปัญหา อุปสรรค 

ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 

รายงานผลการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการประเมิน Carbon Credit จากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ นจากกระบวนการบ าบัดน  าเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน  าหนองแขม ส านักการระบายน  า กรุงเทพมหานคร 
ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................   

............................................................................................................................. .................................................................................................................. ................................ 



 

รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวชี วัดงานประจ า 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

5. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

8 ส านักงานเขต 
8 ชุมชน  
8 โรงเรียน 

13 ส านักงานเขต 
8 ชุมชน  
33 โรงเรียน 

1. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แหล่งน  าและการจัดการน  าท่วมอย่างบูรณาการ 
งบประมาณ : ไม่ได้รับงบประมาณ (ด าเนินการ) 
(ส านักงานจัดการคุณภาพน  า) 
 

ได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม   
ในการอนุรักษ์แหล่งน  าและการ
จัดการน  าท่วมอย่างบูรณาการ    
โดยได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
ณ โรงควบคุมคุณภาพน  า 8 แห่ง 
เพ่ือให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การบ าบัดน  าเสียและ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัด    
น  าเสีย นอกจากนี ยังได้ด าเนิน
โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมกับ
สถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับส านัก
สิ่งแวดล้อม ส านักวัฒนธรรมกีฬา
และการท่องเที่ยว และส านัก
การศึกษา โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์
การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร มี
หน่วยงานเข้าร่วม ดังนี  

 



 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลส าเร็จ โครงการที่สนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 - ส านักงานเขต 13 เขต 
 - ชุมชน  8 ชุมชน 
 - โรงเรียน 33 โรงเรียน 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน 

1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรม 

2. ความร่วมมือของประชาชน นักเรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะครู อาจารย์ และผู้บริหารของโรงเรียนตลอดจนผู้น าชุมชนต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

ปัญหา อุปสรรค 

 ไม่มี 

หลักฐานอ้างอิง 

1. ภาพกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 

2. ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. มติที่ประชุมผู้บริหาร ครั งที่ 40/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 

4. รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม 

ค าชี แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการด าเนินการไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย) 

........................................................... ............................................................................................................................. ......................................................................................   

....................................................................................................................................................................... ......................................................................... ..............................



 

แบบฟอร์มการรายงาน 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน : 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี วัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 

                     2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์  แสงสายัณห์ 

ต าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2248 8100 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินการก่อหนี ผูกผันต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละของความส าเร็จของการก่อหนี ผูกฟัน 1 2 3 4 5 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 

2.1.1 5 2.56 2.557 0.128 
 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
     เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ หน่วยงานก็จะด าเนินการจัดซื อจัดจ้างตามขั นตอนพัสดุ เมื่อได้รับอนุมัติจัดซื อ
จัดจ้างแล้วก็จะด าเนินการจัดท าสัญญา 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
     ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการก่อหนี ผูกพัน พร้อมทั งเร่งรัดติดตามให้รีบด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้ทันตามเวลาที่
ก าหนด 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     รายละเอียดดังแนบ 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 
 

 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักการระบายน  า 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี วัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 

                     2.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม     

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์ 

ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2248 8100 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในภาพรวม ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1.4 2.8 4.2 5.6 7 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 

2.1.2 7 2 1.429 0.100 
 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
     เมื่อได้รับงบประมาณต้นปี หมวดรายจ่ายที่ได้รับเงินประจ างวดแล้วสามารถตั งฎีกาเบิกจ่ายได้เลย แต่กรณีหมวด
รายจ่ายที่ต้องขอรับเงินประจ างวดหรือรายการที่ต้องผ่านกระบวนการพัสดุจะต้องด าเนินการตามขั นตอนดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วจึงตั งฎีกาเบิกจ่ายได้ 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
     ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั งเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     รายละเอียดดังแนบ 
หลักฐานอ้างอิง : 
     รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
     รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักการระบายน  า 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี วัด : 2.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ 

                     2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวชลินรัตน์  แสงสายัณห์ 

ต าแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2248 8100 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.4 คะแนนผลส าเร็จของการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 

2.1.3 2 1.5 3.750 0.075 
 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
     ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานครก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
     ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการติดตามและเร่งรัดในการก่อหนี ผูกพันและเบิกจ่ายเพ่ือจะไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     - ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงใกล้สิ นปีงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถก่อหนี ผูกพันได้ทัน 
     - มีโครงการบางโครงการที่มปีัญหาอุปสรรคในการด าเนินการด้านการพัสดุ 
หลักฐานอ้างอิง : 
     รายการที่ขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (อ านาจ ผว.กทม.) งบประมาณปี 2560 เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 
     รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 
     รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลาง พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักการระบายน  า 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี วัด : 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 

                     2.2.1 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท างบการเงินทันเวลาและถูกต้อง   

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวนพมาส  คชรินทร์ 

ต าแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2248 8101 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดท างบการเงิน ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดท างบการเงินที่ท าได้จริง  
(คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 

2.2.1 2.5 ด าเนินการจัดท างบ
การเงินแล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 

4.5 0.115 

 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
     จัดท างบการเงินประจ าปีได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามคู่มือบัญชีกรุงเทพมหานครส่งให้กองบัญชี ส านักการคลังได้
ภายในก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
     1. ได้รับการสนับสนุนการด าเนินการจากผู้บริหาร 
     2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองบัญชีส านักการคลัง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     - 
หลักฐานอ้างอิง : 
     - หนังสือที่ กท 1001/4888 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และ กท 1001/2920 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 
 

 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน : 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี วัด : 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 

                     2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน   
               ประจ าปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง  

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นายปฏิยุทธ์  ปทุมรัตน์ 

ต าแหน่ง :  พนักงานทั่วไป บ 1 

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2246 0326 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 คะแนนการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน 
ที่ท าได้จริง (คะแนนการส่ง + คะแนนความถูกต้อง) 

1 2 3 4 5 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 

2.2.2 2.5 ได้ด าเนินการจัดท า
รายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินแล้วเสร็จ

ภายในก าหนด 

4.6 0.115 

 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
     ส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี ให้กองบัญชี ส านักการคลัง ได้ภายในก าหนด 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
     1. ได้รับการสนับสนุนการด าเนินการจากผู้บริหาร 
     2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองบัญชี ส านักการคลัง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     - 
หลักฐานอ้างอิง : 
     - หนังสือที่ กท 1001/4780 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักการระบายน  า 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี วัด : 2.3 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

                    และการควบคุมภายใน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวสุภาพร เซียวศิริถาวร 

ต าแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2248 8101 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                        ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  + / -   ร้อยละ 10  ต่อ 1 คะแนน ดังนี   

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 60 70 80 90 100 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วง

น  าหนัก 
2.3 5 100 5 0.250 

 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
     ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และหนังสือเวียน
ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมติดตามผลความคืบหน้าตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และจัดส่งตาราง SR1, SR2 โดยแนบรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
ทั ง 2 ครั ง ให้ส านักงานตรวจสอบภายในตามก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
     รายละเอียดดังแนบ 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
     รายละเอียดดังแนบ 
หลักฐานอ้างอิง : 
 
 

 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน : 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี วัด : 3.1 ระดับความส าเร็จในการแกไ้ขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางธิดารัตน์  ลาภธีรวุฒ ิ

ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เบอร์โทรศัพท์ : 02 246 0317-9 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                             ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.25 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
จากประชาชน/ผู้รับบริการ 

7 7.25 7.50 7.75 8 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วง

น  าหนัก 
3.1 7 8 5 0.350 

 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 
 

 

 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน : 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี วัด : 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : 

ต าแหน่ง : 

เบอร์โทรศัพท์ : 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                                 ชว่งปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลคะแนนการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

90 95 100 105 110 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 

3.2 7    
 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ปริมาณขยะตกค้างที่สถานีสูบน  าพระโขนง ไม่เกินร้อยละ 10 
2. ลดค่าน  ามันรถเก็บขยะได้อย่างน้อยร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับค่าน  ามันก่อนด าเนินโครงการ 
3. จ านวนรอบในการขนส่งการจัดเก็บขยะลดลง โดยใช้วิธีการบีบอัดขยะ 
4. จัดเก็บขยะได้เพ่ิมขึ นร้อยละ 20 
5. ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนโดยรอบต่อการปฏิบัติงานเก็บขนขยะโดยมีความพึงพอใจมากกว่า 90  

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
การด าเนินการตามโครงการ “เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะที่สถานีสูบน  าพระโขนง” เป็นโครงการ

ลักษณะให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน หากจะได้ผลการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการควรมีปัจจัยสนับสนุนการด าเนินโครงการในด้านต่างๆ ดังนี  

1. การน าเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยมาจัดการเก็บขนขยะและบรรจุขยะที่จัดเก็บจากคลอง
เป้าหมาย 

2. การด าเนินงานต้องมีการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การใช้งานของเครื่องจักรกล เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่จัดหามาใช้อย่างคุ้มค่า 

 
 
 



 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
การด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตามโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน มักมีอุปสรรคต่างๆ 

หลายด้าน ดังนี  
1. ด้านการบริหารจัดการปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณฝน ไฟฟ้าดับ ปริมาณขยะ และ

ขยะชิ นใหญ่ 
2. พฤติกรรมในการทิ งขยะของคนในชุมชนตามแนวริมคลองยังไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะและกฎหมาย 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. ภาพถ่าย 
2. ข้อมูลในการจัดเก็บขยะและการขนส่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน : 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : 

ต าแหน่ง : 

เบอร์โทรศัพท์ : 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                               ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ระดับ  1 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความพึงพอใจ 1 2 3 4 5 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 

3.3 5 4.143 4.143 0.207 
 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
 
 
 

 

 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน : 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี วัด : 4.1 ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด 
                    ของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาววันทนา  เวคะวากยานนท์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-2460259 

ต าแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเลขานุการ ส านักการระบายน  า 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 0 1 2 3 4 5 
ร้อยละของผลการด าเนินการตามเป้าหมาย ≤75 80 85 90 95 100 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่  น  าหนัก(ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 

4.1 5 92.30 3.46 0.173 
 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน :  งานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 
ส านักการระบายน  าได้ด าเนินการพัฒนาระบบราชการใสสะอาดมีระยะเวลาด าเนินการตั งแต่พฤศจิกายน 2559-
สิงหาคม 2560 และสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามเกณฑ์การประเมิณในมิติที่ 4 แบ่งออกเป็นหลักธรรมาภิบาล/
องค์ประกอบ ดังนี  
1. หลักนิติธรรม  เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท า 
                     ให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามและการบังคับใช้ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
    กฎระเบียบของหน่วยงานมีความถูกต้องตามกฎหมาย 
    ตัวชี วัด        มีการตรวจสอบหรือทบทวน กฎ ระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ 
    การด าเนินการ     - แต่งตั งคณะท างานตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร 
                           - แต่งตั งคณะกรรมการการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
                             บ าบดัน  าเสีย พ.ศ. 2547  
                           - จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
                             บ าบดัน  าเสีย พ.ศ. 2547 จ านวน 2 ครั ง ตามรายงานการประชุม ดังนี  
                                    ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
                                    ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
                           - สรุปผลการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
                           - จัดท าร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน  าเสีย ฉบับที่ .... พ.ศ. ............. 



 

2. หลักจริยธรรม  เป็นการยึดมั่นความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็น 
                       ตัวอย่างแก่สังคม 
    2.1 ปลอดจากการทุจริต 
    ตัวชี วัด         1) มีการอบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท าทุรจริตและการกระท าท่ีเป็น 
                          ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    การด าเนินการ   - จัดท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการส านักการระบายน  าขออนุมัติโครงการป้องกันและ 
                           ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
                         - จัดท าเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่เพ่ือจูงใจให้ข้าราชการและลูกจ้างส านักการระบายน  าปฏิบัติ 
                           หน้าทีด่้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากคอร์รัปชั่น 
                         - เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ข้าราชการและลูกจ้างรับทราบทั่วกัน โดยมีการเปิด 
                           โครงการและเดินรณรงค์พร้อมแจกแผ่นพับ ครั งที่ 1 เมื่อ 9 มีนาคม 2560 และเดินรณรงค์  
                           ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  
                           (เอกสารประกอบ อนุมัติโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรมการเดินรณรงค์ เอกสารแผ่นพับ) 
    2.2 ปลอดจากการกระท าผิดวินัย 
    ตัวชี วัด         1) มีการอบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย/แนวทางการลงโทษทางวินัย/ประมวลจริยธรรม 
    การด าเนินการ   - จัดท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการส านักการระบายน  าขออนุมัติโครงการป้องกันการกระท าผิด 
                           วินัยของข้าราชการและลูกจ้างส านักการระบายน  า 
                         - จัดท าเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่  เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและลูกจ้าง 
                         - เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ปลูกจิตส านึกในการรักษาวินัยของข้าราชการ  โดยมีการเปิด 
                           โครงการและเดินรณรงค์พร้อมแจกแผ่นพับ ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 และครั งที่ 2 
                           มีการจดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
                           ณ ห้องประชุมนพพันธ์  วิทยากรรับเชิญจากฝ่ายวินัย กองการเจ้าหน้าที่ 
                           (เอกสารประกอบ  อนุมัติโครงการ  ภาพถ่ายกิจกรรมการเดินรณรงค์  การอบรม  เอกสาร 
                           แผ่นพบั  เอกสารเผยแพร่การด าเนินการทางวินัย) 
                       2) มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน (จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต) 
    การด าเนินการ   - ประสานวชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ก าหนดวันรับบริจาคโลหิต 
                         - จัดท าไวนิล  และโปสเตอร์เชิญชวนผูเ้ข้าร่วมบริจาคโลหิต  พร้อมปิดประกาศ 
                         - จัดเตรยีมห้องประชุมนพพันธ์เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิต 
                         - จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับบริจาคโลหิต  เพ่ืออ านวยความสะดวดแก่ผู้มาบริจาคโลหิต 
                            และเจ้าหน้าที่พยาบาล 
                            มีการรับบริจาคโลหิต  ครั งที่ 1   เมื่อ  21  มกราคม  2559 
                                                       ครั งที่ 2   เมื่อ  21  เมษายน  2559 
                                                       ครั งที่ 3   เมื่อ  28  กรกฎาคม  2559 
                            (เอกสารประกอบข้อมูลการรับบริจาคโลหิต  และภาพถ่ายกิจกรรม) 
 



 

3. หลักความโปร่งใส  เป็นการปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น 
                            ประโยชน์ ตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมีกระบวนการให้ 
                            ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน 
    มีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 
    ตัวชี วัด          1) มีการจัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง 
                           ราชการ  พ.ศ.2540 
    การด าเนินการ   - จัดท าค าสั่งจัดตั งศูนย์ 
                         - จัดท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ 
                         -  มีการจัดท าขั นตอนการดูข้อมูลข่าวสาร 
                         -  มีการปิดขั นตอนการดูข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารห้องสมุด ชั น 2 
                         -  มีการจัดท าหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชา 
                         -  ติดประกาศจัดซื อจัดจ้างเดือนมีนาคม   
                         -  มีการลงทะเบียนผู้มาขอรับบริการ 
                         -  รายงานการจัดซื อจัดจ้างประจ าเดือน 
                         -  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
                         -  ลงระบบ info หรือจัดซื อจัดจ้างตามที่ส่วนราชการรายงาน ประจ าเดือนมีนาคม-กันยายน 2560 
                        3) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขั นตอนการท างาน/การให้บริการประชาชนทราบ 
                         -  ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือถึงส่วนราชการต่างๆ ในส านักการระบายน  า เพ่ือให้ส่งรายชื่อ 
                            ข้าราชการเข้ารับการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
                            ของราชการ พ.ศ. 2540 
                         -  ได้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อข้าราชการที่สมัครที่สมัครเข้ารับการอบรมโครงการฯ 
                         -  ได้ด าเนินการจัดท ารายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ภายในส านักการระบายน  า และ 
                            ก าหนดการอบรมวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมภายในส านักการระบายน  า 
                         -  ได้ด าเนินการจัดการอบรมโครงการฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
                            (เอกสารประกอบ  และภาพถ่ายกิจกรรม) 
4. หลักการมีส่วนร่วม   เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ   
                              ร่วมรับผิดชอบปัญหาส าคัญของส่วนรวมทุกระดับ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น  
                              การประชาสัมพันธ์ และการแสดงประชามติ 
    เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

                          2) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
                             และการน าผลสรุปไปปรับปรุง 
                          - ได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของ           
                            ส านักการระบายน  า 
                          - ได้ด าเนินการส่งแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของส านักการ-                 
                            ระบายน  า ให้ส่วนราชการต่างๆ และผู้ใช้ส านักการระบายน  า ตอบแบบส ารวจ ความคิดเห็นฯ 



 

                            - ได้ด าเนินการรวบรวมและสรุปผลการส ารวจความเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาด 
                            ของส านักการระบายน  า 
                          - ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปการประเมิณผลการส ารวจความคิดเห็นข้าราชการ ลูกจ้าง   
                            และผู้ใช้บริการ ส านักการระบายน  า ให้ผู้บริหารส านักการระบายน  าทราบ 
    ตัวชี วัด          3) มีการจัดกิจกรรมและก าหนดแนวทางปฏิบัติในการขอความร่วมมือกับสื่อมวลชน ประชาชน 

                           และข้าราชการ เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
    การด าเนินการ    - มีการจัดท าประกาศมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
                          - มีการจัดท าข้อความประชาสัมพันธ์ 
                          - ลงข้อความประชาสัมพันธ์  ทางเว็บไซด์  และเฟสบุ๊คของส านักการระบายน  า 
                          - มีการปิดประกาศมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
                          - มีการปิดประกาศข้อความประชาสัมพันธ์ 
                          - เวียนประกาศข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 
                          - เวียนประกาศมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร 
                          - ขอความอนุเคราะห์แผ่นพับจากส านักงาน ปปท. 
                          - ฉายวดีีทัศน์เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ณ บริเวณชั นล่างและ 
                            โรงอาหารอาคารส านักการระบายน  า 
                          - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ณ บริเวณชั นล่างอาคาร 
                            ส านักการระบายน  า 
                          - จัดกิจกรรมแจกแผ่นพับเพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการ ประชาชน 
                            เพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรมการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
                          - เผยแพร่การจัดกิจกรรมทางเว็บไซด์ ทางทีวี  และสื่อต่าง ๆ ของส านักการระบายน  า 
                            (เอกสารประกอบ  และภาพถ่ายกิจกรรม) 
5. หลักความคุ้มค่า   เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
                           โดยรณรงค์ให้ประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
    หน่วยงานมีการประหยัดและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    ตัวชี วัด              หนว่ยงานมีการรณรงค์และใช้สอยทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    การด าเนินการ    - สรุปการใช้สอยทรัพยากรของหน่วยงานกับปริมาณการใช้น  ามันตั งแต่เดือนตุลาคม 2559-                                   
                             เดือนธันวาคม 2560 
                           - สรุปการใช้สอยทรัพยากรของหน่วยงานเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ของส านักงานเดือนตุลาคม 2559- 
                                ธันวาคม 2560    
                           - มีหนงัสือขอความอนุเคราะห์คู่มือเอกสารเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรณรงค์ 
                             ประหยัดการใช้น  ามัน และการใช้โทรศัพท์ของส านักงาน 
                           - จัดท าค าสั่งส านักการระบายน  า เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการก าหนดมาตรการประหยัด                 
                             พลังงาน/สาธารณูปโภค 
 



 

                           - จัดท าค าสั่งส านักการระบายน  า เรื่อง  แต่งตั งอนุกรรมการก าหนดมาตรการประหยัด 
                             พลังงาน/สาธารณูปโภค 
                           - จัดท าค าสั่งส านักการระบายน  า เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน/สาธารณูปโภค 
                           - จัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนงานพลังงาน เรื่อง ขอความ 
                             อนุเคราะห์คู่มือเอกสารเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ประหยัดการใช้ 
                             น  ามันและการใช้โทรศัพท์ของส านักงาน จ านวน 60 ชุด 
                           - จัดท าหนังสือเวียนทุกส่วนราชการของส านักการระบายน  า เรื่อง รณรงค์ประหยัดการใช้  
                             น  ามันและการใช้โทรศัพท์ของส านักงานและส านักการระบายน  าอย่างคุ้มค่า เพ่ือเผยแพร่ 
                             เอกสารประชาสัมพันธ์ และให้ส่งรายงานการใช้น  ามันและค่าโทรศัพท์ของส านักงานใน    
                             แต่ละเดือนให้ส านักงานเลขานุการ รวบรวมภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนถัดไป 
                           - ผู้อ านวยการส านักการระบายน  าได้น าเรื่องการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรให้เกิด 
                             ประโยชน์สูงสด (น  ามัน โทรศัพท์ส านักงาน) แจ้งในที่ประชุมหารือข้อราชการของ          
                             ส านกัการระบายน  าทราบ และถ่ายรูปประกอบการจัดกิจกรรม 
                           - รวบรวมการใช้สอยทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ในส านักการระบายน  า  แล้วจัดท า 
                              สรุปการใช้สอยทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในส านัก 
                              (คู่มือเอกสารเผยแพร่ รายงานประจ าเดือน ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม)          
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
                           - ผู้บริหารให้ความสนใจสนับสนุนทุกกิจกรรมการสร้างราชการใสสะอาด เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผล 
                                ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
                           - กิจกรรมการบริจาคโลหิต  มีผู้สนับสนุนกิจกรรมโดยการน าสิ่งของและอาหารว่างมอบ 
                             ให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ได้แก่  น  ามันพืช  แป้งฝุ่น  กระเป๋าผ้า พัดลม  ร่ม บัตรของขวัญ ฯลฯ 
                           - ข้าราชการให้ความสนใจโดยร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ รวมทั งเข้ารับการอบรมความรู้ 
                             เกี่ยวกับวินัย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 
                           1. ค าสั่งแต่งตั งคณะท างาน 
                           2. รายงานการประชุม 
                           3. เอกสารแผ่นพับ,  คู่มือเอกสารเผยแพร่ 
                           4. อนุมัติโครงการ 
                           5. ข้อมูลการบริจาคโลหิต 
                           6. ภาพถ่ายกิจกรรม 
                           7. แฟ้มรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักการระบายน  า 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี วัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 

                    4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

                           และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสุกัญญา  ศรีมาจันทร์ 

ต าแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สก.สนน. 

เบอร์โทรศัพท์ :  02 256 0275 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

60 70 80 90 100 

 

 

ผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 

4.2.1 4 100 5 0.2 
 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ส านักการระบายน  า ได้ศึกษาแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน จากคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย      
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ให้เข้าใจ และหรือขอรับ
ค าปรึกษาจากส านักอนามัย 
2. ส านักการระบายน  าได้แต่งตั งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และแต่งตั ง 
คณะท างานรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าหน่วยงาน 
3. ส านักการระบายน  าจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานของหน่วยงาน 
4. ส านักการระบายน  าได้จัดส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ประจ าหน่วยงานเข้ารับ
การอบรม/สัมมนา/ประชุมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของส านักอนามัย 
5. ส านักการระบายน  ามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานภายในหน่วยงานให้เกิดความรู้ ความเข้าใจโดยทั่วกัน 



 

6. ส านักการระบายน  าได้ด าเนินการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการด าเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 
7. ส านักการระบายน  าได้จัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน และน าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
8. ส านักการระบายน  าได้จัดส่งข้อมูล เอกสารและหลักฐานการด าเนินงาน ในข้อ 6 และ 7 ให้ส านักอนามัย ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพ่ือพิจารณาและสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมพร้อมน าเสนอคณะกรรมการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของกรุงเทพมหานคร   
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารให้ความสนใจสนับสนุนการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงาน เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ให้มีความสนใจ และให้ความร่วมมือการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน  
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการฯ  
2. ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานฯ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
4. รายงานการประชุมคณะท างานฯ 
5. เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ฯ  
6. เอกสารแบบฟอร์มการประเมินตัวชี วัดที่ 4.2.1 (แบบ อ.อ.1 – อ.อ.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการรายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วยงาน :  ส านักการระบายน  า 

ประเภทหน่วยงาน :      Line      Staff      Line & Staff 

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี วัด : 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน 

                    4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :  นางสุกัญญา  ศรีมาจันทร์ 

ต าแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เบอร์โทรศัพท์ :  02 246 0275 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
           ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.500 ต่อ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 90 92.5 95 97.5 100 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี วัดที่ น  าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ ค่าคะแนนถ่วงน  าหนัก 
4.2.2 2 97.27 3.908 0.078 

 

ค าชี แจงรายละเอียดการด าเนินงาน : 
1. ส านักการระบายน  า มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงานที่
เหมาะสมกับเพศ วัย และลักษณะการปฎิบัติงานของบุคลากร   
2. หน่วยงานรวบลรวมสรุปจ านวนบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีให้ครบถ้วน ลงใน 
แบบฟอร์ม A พร้อมหลักฐานประกอบที่ก าหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารให้ความสนใจสนับสนุนการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
2. บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ. 2560 จากสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ใช่คลินิกเอกชน 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ไม่มี 
หลักฐานอ้างอิง : 
1. แบบฟอร์ม A สรุปจ านวนจ านวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. หลักฐาน/เอกสารที่แสดงถึงการเข้ารับการตรวจสุขภาพภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 


